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Comuna Camarasu se afla in sud-estul judetului Cluj, in Campia
Fizesului, in zona de izvorare a raului Fizes, la 37 km de
Cluj-Napoca. Se invecineaza la est cu comuna Budesti si orasul
Sarmasu, la vest cu comuna Mociu, la sud cu orasul Sarmasu si
la nord cu comuna Catina. Camarasu este asezata in interiorul
unei zone depresionare pe directia vest-est, fiind inconjurata de
coline cu altitudini cuprinse intre 350-450 m.
Comuna este compusa din: Camarasu - resedinta de comuna, Naoiu si Samboleni.
Asa cum atesta vestigiile arheologice descoperite pe teritoriul comunei Camarasu, aceasta
vatra din mijlocul Campiei Transilvaniei a fost locuita de om din cele mai indepartate epoci
preistorice. Prima mentiune a localitatii dateaza din 1322, de-a lungul timpului fiind
mentionata sub diverse denumiri: Villa Kamaras, Kamares, Puztakamaras, Kamoras sau
Puzta-Kemeras.
Flora
Vegetatia lemnoasa a padurilor de pe teritoriul comunei Camarasu este predominata de
stejar (Quercus Robur), in amestec cu carpen (Carpinus Betulus), de artar (Acer
Platanoides), corn (Cornus Mas), frasin (Fraxinus Excelsior), jugastru (Acer Campestre),
alun (Corylus Avellana), plop (Populus Alba), mar salbatic (Malus Sylvestris), par salbatic
(Pyrus Pyraster), ulm (Ulmus Minor) etc.
Pomii fructiferi ce se intalnesc aici sunt: prunul (Prunus Domesticus), marul (Malus
Domesticus), parul (Pyrus Sativa), visinul (Cerasus Vulgaris), ciresul (Cerasus Avium), dudul
alb (Morus Alba), nucul (Juglans Regia), caisul (Armeniaca Vulgaris), gutuiul (Cydonia
Ablonga), piersicul (Persica Vulgaris) etc.
Fauna
Pe teritoriul comune Camarasu se intalnesc in special elemente de silvostepa. In paduri sunt:
cucul, uliul gainilor, uliul pasarilor, pitigoiul, cotofana, gaitele, bufnita, turturica etc., precum si
mamiferele: vulpea, caprioara, iepurele, ariciul, nevastuica, dihoru, mai rar mistretul, lupul
etc.
Din fauna de stepa se intalnesc: ciocarlia, graurul, potarnichea cenusie, fazanul, iar dintre
mamifere: soarecii de camp, catelul pamantului etc.
In lacuri se gasesc: broasca de balta, brotacelul, lipitoarea etc. Dintre reptile, cele mai
frecvent intalnite sunt soparla cenusie si soparla verde, dar si sarpele de casa. Evident ca
cea mai populata specie e cea a insectelor: muste, tantari etc.
Cultura
In fiecare din cele 3 localitati componente ale comunei Camarasu, exista camine culturale.
Dintre aceste 2 camine culturale, respectiv cele din Camarasu si Simboleni functioneaza in
cladiri specifice, iar cel din Naoiu a fost amenajat intr-o cladire care initial a avut destinatia de
locuinta. Din punct de vedere al starii tehnice a constructiilor, aceasta poate fi apreciata ca
fiind buna la caminul cultural din satul resedinta de comuna si satisfacatoare la constructiile
caminelor culturale din satele apartinatoare. Se organizeaza sporadic activitati in toate
caminele culturale.
Functioneaza din anul 2004 un ansamblu de dansuri populare ai copiilor Fiii Camarasului.
Ansamblul Fiii Camarasului
Ansamblul folcloric " FIII CAMARASULUI " a fost infiintat cu intentia de a valorifica si duce
mai departe obiceiurile si traditiile folclorice specifice comunei care au fost pastrate cu

mandrie de ansamblul vechi ,care a activat intre anii 1970-1989. Acest vechi ansamblu era
compus in marea majoritate din persoane varstnice , continuatori ai traditiilor populare din
zona Campiei Transilvaniei si a avut numeroase participari la festivalurile si concursurile
nationale de folclor din tara precum " CANTAREA ROMANIEI ".
Folclorul muzical si coregrafic, transmis din generatie in generatie, slefuit cu maiestrie
constituie una dintre cele mai de pret bogatii ale poporului roman. In anul 2004 este randul
unei altei generatii de mici artisti amatori de a duce mai departe traditia artistica in cadrul
comunei Camarasu , desfasurandu-si activitatea in caminul cultural din comuna. Sub
denumirea de ansamblul folcloric " FIII CAMARASULUI " , numele fiind ales pentru ca noul
ansamblu este format din copii cu varste cuprinse intre 5-18 ani , se recladeste un nou
ansamblu cu sprijinul Primariei si Consiliului Local Camarasu sub conducerea instructorilor
Marchis Sebastian si Baies Ancuta.
Membrii ansamblului sunt uniti printr-un scop comun si anume pasiunea pentru folclor prin
dansuri si obiceiuri. In colectivul ansamblului activeaza peste 35 de copii, unii dintre ei au
experienta de 6 ani , fiind prezenti de la infiintarea noului ansamblu .
Pasiunea si talentul cu care membrii ansamblului au preluat si interpretat folclorul romanesc
reprezinta motivul interesului si placerii cu care acestia sunt primiti oriunde in tara sau in
lume.
Masuratul oilor (Impreunatul)
Masuratul oilor se tine de obicei prin luna mai. La masuratul oilor
participa cei care si-au dat oile in paza la un pastor (cei care nu
pot sa-si pazeasca oile, fie ca au prea putine, fie ca se ocupa cu
altceva), care are mai multe oi, acesta obligandu-se sa aiba grija
de ele, iar la sfarsitul anului, toamna, sa-i dea o anumita cantitate
de branza, stabilita dinainte. I se spune masuratul oilor, pentru ca
atunci se masoara cat lapte are fiecare oaie, masurarea
facandu-se cu „oca". Dupa masurare, se pregateste un pranz
bine asortat: miei fripti, mamaliga calda, tuica de prune. Aceasta
petrecere are loc in aer liber, la locul unde este stana.
Sfestania casei
Exista obiceiul ca dupa terminarea constructiei unei case, sa se cheme preotul pentru a face
sfintirea acesteia printr-o slujba speciala in casa noua, cand se spun rugaciuni, se stropeste
fiecare colt al casei cu apa sfintita si se face cruce cu lumanarea, arzand pe peretele interior
al camerelor. Dupa terminarea slujbei urmeaza o petrecere la care participa rudele apropiate
ale noilor proprietari.
Obiceiuri de Sf. Gheorghe
In seara precedenta zilei de 23 aprilie, fiecare gazda punea la portile curtilor, usile si
ferestrele caselor, grajdul animalelor cotetele de pasari, crengi de rugi (macies) pentru
alungarea spiritelor rele (strigoi). In aceeasi seara, feciorii se organizau in doua grupuri si se
deplasau pe dealuri, in locuri mai inalte de unde strigau reciproc diferite realitati cotidiene
(intamplari hazlii, despre fete nemaritate, feciori burlaci , relatii extraconjugale).

